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، وهو ما ُيعَزى في معظمه إلى التراجع الحاد 2019% في عام 0.1تشير التقديرات إلى هبوط معدل النمو في المنطقة إلى  أحدث المستجدات: 
 دبلوماسية.لوتيرة النمو في جمهورية إيران اإلسالمية في أعقاب تشديد العقوبات األمريكية، والتوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز، واالنتكاسات ال

ى ضعف النمو العالمي إلى هبوط الطلب على النفط وصادرات أخرى، متسببا في مزيد من المعوقات للنشاط االقتصادي في المنطقة  وقد أدَّ
 بوجه عام. 

 
 وقد ساعدت االستثمارات الحكومية على دعم النشاط االقتصادي في بعض البلدان المصدرة للنفط، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي. ولكن

 هذه المستجدات لم تكن كافية للتعويض عن أثر ضعف النشاط في قطاع النفط.
 

تثمار وفي البلدان المستوردة للنفط، كان النمو أكثر استقرارا. ففي مصر، أكبر اقتصاد في المنطقة الفرعية، استمر صافي الصادرات وكذلك االس
واستمر النشاط السياحي المواتي في دعم النمو في البلدان المستوردة للنفط، السيما الذي تدعمه جزئيا سياسة نقدية أكثر تيسيرا في دعم النمو. 

 المغرب، 
 وتونس. بيد أن اإلنتاج الزراعي أثَّر على النشاط االقتصادي في المغرب.

 
حد كبير إلى انتعاش االستثمار ، ويرجع ذلك إلى 2020% في 2.4من المتوقع أن تتسارع وتيرة معدل النمو في المنطقة إلى  اآلفاق المستقبلية:

زته مبادرات القطاع العام لالستثمار في البنية التحتية وتحسن مناخ األعمال. ومن المتوقع أن يشهد اقتصاد إيران استقرارا،  وذلك بافتراض الذي عزَّ
القائمة منذ وقت طويل مثل معدالت البطالة انحسار تأثير العقوبات إلى حد ما. وعلى الرغم من التسارع المتوقع لوتيرة النمو فإن التحديات 

 المرتفعة في صفوف الشباب والنساء وارتفاع معدالت الفقر
 في بعض البلدان، سوف تستمر.

 
%. وُيتوقع أن تدعم استثمارات البنية التحتية وإصالحات مناخ األعمال 2وفي البلدان المصدرة للنفط، من المتوقع أن ينتعش معدل النمو إلى 

%. ومن المتوقع أن يستقر اقتصاد إيران بعد عام من االنكماش مع انحسار 2.2معدل النمو في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 
 % مع انحسار حالة عدم1.9تأثير العقوبات األمريكية، واستقرار إنتاج النفط وصادراته، أمَّا في الجزائر فمن المرتقب أن يرتفع معدل النمو إلى 

ط اليقين بشأن السياسات وانتعاش معدالت االستثمار. ومن المتوقع أن تساعد االستثمارات المرتبطة بمشروعات إعادة اإلعمار وانحسار الضغو 
على المالية العامة على دعم النمو في العراق. ومن المتوقع أيضا أن يساعد التوسع في المرافق في قطاعي النفط والغاز على دعم النشاط 

 قتصادي في الكثير من البلدان المصدرة للنفط.اال
 



% 5.8%. وفي مصر، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 4.4وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو في البلدان المستوردة للنفط سيرتفع إلى 
توقع أن تدعم إصالحات السياسات وتعافي ومن الم ، بفضل استمرار تحسن معدالت استهالك واستثمار القطاع الخاص.2020في السنة المالية 

. وفيما يتعلق بالبلدان األصغر حجما 2020% على الترتيب في عام 2.2% و3.5النشاط السياحي انتعاش النمو في المغرب وتونس إلى 
ل هشاشة القطاع المصرفي وارتفاع مستويات الدين العام معوقات كبيرة في طريق النمو.  المستوردة للنفط، ُتشك ِّ

 
في  وتتوقف آفاق النمو للمنطقة في األمد المتوسط على تخفيف وتيرة الصراعات المسلحة، والحد من تأثيراتها اإلقليمية غير المباشرة. وتجري 

العديد من اقتصادات مجلس التعاون الخليجي واالقتصادات خارجها إصالحات هيكلية مثل تلك التي تهدف إلى النهوض بإدارة المالية العامة 
 تحسين مناخ االستثمار.و 
 

تشتمل المخاطر على اآلفاق االقتصادية مخاطر قائمة منذ وقت طويل من جراء الصراعات الجيوسياسية، وتراجع وتيرة تطبيق برامج  المخاطر:
 ات التجارية العالمية.اإلصالح عما كان متوقعا، وتقلب أسعار النفط، وكذلك زيادة في اآلونة األخيرة للمخاطر المرتبطة بعودة تصاعد التوتر 

 
 وقد زادت المخاطر الجيوسياسية زيادة كبيرة. وتشوب حالة عدم اليقين بشأن وتيرة تطبيق برامج اإلصالح أيضا آفاق النمو في منطقة الشرق 

تقلب أسعار النفط إلى  األوسط وشمال أفريقيا، السيما في االقتصادات خارج مجلس التعاون الخليجي. عالوًة على ذلك، قد تؤدي زيادة حادة في
وقد تتسبَّب في تعطيل برامج االستثمار  تعقيد جهود ضبط أوضاع المالية العامة أو تعثرها في البلدان المصدرة والمستوردة للنفط على السواء.

اليقين فيما يتصل باإليرادات في البلدان المصدرة للنفط، وتخلق صعوبات في إصالح أنظمة الدعم في البلدان المستوردة للنفط بزيادة حالة عدم 
 وموارد الدخل في المستقبل.

 
 

 اآلفاق االقتصادية العالمية تنزيل تقرير
 

              التوقعات الخاصة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
           )التغير السنوي بالنسبة المئوية ما لم ُيذَكر غير ذلك(

 م2022 م2021 م2020 ت2019 2018 2017  
إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق )بأسعار الدوالر األمريكي في 

2010)             
 2.2 2.2 1.9 1.3 1.4 1.3 الجزائر
 2.4 2.4 2.1 2.0 2.2 3.8 البحرين
 8.4 8.0 7.5 7.2 5.5 5.1 جيبوتي

 6.0 6.0 5.9 5.7 5.5 4.8 مصر
 6.0 6.0 5.8 5.6 5.3 4.2 أساس السنة المالية 

 1.0 1.0 0.0 8.7- 4.9- 3.8 إيران
 2.5 2.7 5.1 4.8 0.6- 2.5- العراق
 2.5 2.4 2.2 2.0 1.9 2.1 األردن
 2.0 2.0 2.2 0.4 1.2 3.5- الكويت
 0.5 0.4 0.3 0.2- 0.2 0.6 لبنان
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 3.8 3.6 3.5 2.7 3.0 4.2 المغرب
 4.3 4.3 3.7 0.0 1.8 0.3 ُعمان
 3.2 3.2 1.5 0.5 1.5 1.6 قطر

 2.4 2.2 1.9 0.4 2.4 0.7- المملكة العربية السعودية
 2.6 2.6 2.2 1.6 2.5 1.8 تونس

 3.0 3.0 2.6 1.8 1.7 0.5 اإلمارات العربية المتحدة
 2.7 2.6 2.5 0.5 0.9 3.1 الغربية وقطاع غزةالضفة 

 المصدر: البنك الدولي.
يجري تحديث توقعات البنك الدولي باستمرار على أساس معلومات جديدة وتغيُّر الظروف )العالمية(. ومن ثمَّ، فإن  مالحظة: ت = تقديري، م = متوقع.

وثائق أخرى للبنك الدولي، حتى إذا كانت التقييمات األساسية آلفاق البلدان ال تختلف اختالفا كبيرا في التوقعات الواردة هنا قد تختلف عن تلك الواردة في 
 أي لحظة زمنية معينة.

 
 
 

 لتنزيل هذه البيانات.
 

https://www.albankaldawli.org/ar/publication/global-economic-prospects
https://www.albankaldawli.org/ar/publication/global-economic-prospects
https://www.albankaldawli.org/ar/publication/global-economic-prospects
https://www.albankaldawli.org/ar/publication/global-economic-prospects
https://www.albankaldawli.org/ar/publication/global-economic-prospects
https://www.albankaldawli.org/ar/publication/global-economic-prospects
https://www.albankaldawli.org/ar/publication/global-economic-prospects
https://www.albankaldawli.org/ar/publication/global-economic-prospects

